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December is traditiegetrouw de maand van terug- en vooruitblikken.

Werpen we een blik in de toekomst, dan zien we dat we aan de vooravond
staan van een jaar met twee ongelooflijk belangrijke verkiezingen. Op 19
maart kunnen we naar de stembus voor de gemeenteraden, terwijl we twee
maanden daarna (22 mei) onze vertegenwoordigers in het Europees
Parlement mogen kiezen. Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief al schreef, zal ik
niet meer terugkeren in het Parlement. Mijn afscheid wordt minder moeilijk
nu het CDA Jeroen Lenaers op plaats 2 van de Europese lijst heeft geplaatst.
De uit Stramproy afkomstige Jeroen is reeds jarenlang mijn uiterst bekwame
beleidsmedewerker, mijn steun en toeverlaat in Brussel. Hij is een echt
uitstekende opvolger die straks als Limburgs volksvertegenwoordiger onze
vooruitgeschoven post in Europa zal zijn. De komende maanden zult u
ongetwijfeld nog veel van hem horen.

Nu het einde van deze parlementaire periode langzaam in zicht komt, leert
een snelle terugblik mij dat de afgelopen 25 jaar in het Europees Parlement
haast voorbij zijn gevlogen. Eén van de dingen die ik me altijd zal herinneren,
is het bezoek van Nelson Mandela in 1990 aan het Parlement. Bij deze
gelegenheid hield hij een toespraak en ontving hij trots de Sacharovprijs.
Deze prijs was hem al in 1988 toegekend, maar destijds zat hij nog in
gevangenschap. Nelson Mandela was daarmee de eerste persoon die deze
prijs voor de “vrijheid van denken” in ontvangst heeft mogen nemen.

Het heengaan van oud-president Nelson Mandela heeft de wereld niet
onberoerd gelaten. Ik had het voorrecht hem twee keer te ontmoeten, vóór
en na de eerste vrije, democratische verkiezingen in 1994 in Zuid-Afrika.
Namens het EP was ik als leider van de waarnemersdelegatie destijds
aanwezig bij deze eerste vrije verkiezingen na de afschaffing van die
verschrikkelijke apartheid. Als de dag van gisteren zie ik nog voor me de
oude gehandicapte vrouw die me vroeg haar te helpen om "Madiba" op de
lijst te vinden.

Ik heb diep respect voor deze man die nu niet meer onder ons is, deze
markante maar ook charmante persoonlijkheid die moedig, onverzettelijk en
onbaatzuchtig streed voor zijn idealen, een Zuid-Afrika en een betere wereld
waarin elk mens telt.

Ik wens u en allen die u lief zijn een zalig Kerstfeest toe en een vredig,
gelukkig en gezond 2014!



Resultaten van de top van Vilnius
en de toekomst van het Oostelijk
Partnerschap
De afgelopen dagen stonden in
Kiev demonstranten door weer en
wind met Europese vlaggen te
demonstreren tegen het besluit
van President Janoekovitsj om de
ondertekening van het
associatieverdrag met de EU op te
schorten. Deze demonstranten
komen op voor hun eigen
toekomst, een toekomst in een
welvarend en democratisch
Oekraïne met het gezicht naar
Europa. Ze zijn nu echter
onderwerp geworden van een
geopolitiek steekspel met
Oekraïne, Rusland en de EU als
belangrijkste actoren. Ook de
bevolking is volledig verdeeld over
naar welke kant de balans uit zou
moeten vallen. Zo spreekt in het
westen van Oekraïne maar liefst
82% van de bevolking steun uit
voor de demonstranten, terwijl dit
in het oosten slechts 12% is. Een
associatieverdrag tussen de EU en
Oekraïne zou een historische stap
zijn. Ik sta dan ook 100% achter het
onderhandelingsresultaat en ben
voor de ondertekening van het
verdrag. Dat aanbod ligt dan ook
nog steeds op tafel, maar om tot
ondertekening over te gaan zal de
Oekraïense regering eerst moeten
voldoen aan de voorwaarden die
de Europese Raad gesteld heeft, en
ook door dit Parlement bevestigd
zijn. Daarnaast is het, gezien de
ontwikkelingen, juist nu belangrijk
om ook landen als Georgië en
Moldavië, die door de Oekraïense
positie ook kwetsbaarder
geworden zijn, dicht bij de EU te
houden.

Seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten
In de nieuwsbrief van oktober
schreef ik al een stuk over het
verslag inzake seksuele en
reproductieve gezondheid en
rechten. Het verslag deed een
aantal aanbevelingen over zaken
als abortus en seksuele voorlichting
voor kinderen, maar werd

terugverwezen naar de commissie.
Deze week zou het verslag, in licht
aangepaste versie, opnieuw ter
stemming komen. Uiteindelijk is
echter een alternatieve resolutie
aangenomen die benadrukt dat de
bevoegdheid om over dergelijke
ethische kwesties te beslissen bij
de lidstaten ligt, en niet bij het
Europees Parlement. Dat is een
zeer terechte constatering. Ik wil
nogmaals benadrukken dat
seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten van
fundamenteel belang zijn, dat ik
voor toegang tot veilige abortus
ben, en dat ik het jammer vind dat
niet alle lidstaten in de EU daar
hetzelfde over denken. Het is
echter niet aan de EU of het
Parlement om dit aan lidstaten op
te leggen.

Voortgangsrapport Turkije
Op maandagavond heb ik mijn
eigen ontwerpresolutie
gepresenteerd over het
voortgangsverslag 2013 van
Turkije. Zoals altijd probeer ik
Turkije een spiegel voor te houden,
waarbij op eerlijke en objectieve
wijze zowel de positieve als de
negatieve ontwikkelingen
benoemd worden. Ondanks
belangrijke hervormingen die in het
afgelopen jaar zijn doorgevoerd,
lijkt de echte drive van de Turkse
regering minder aanwezig te zijn
dan 10 jaar geleden. Vooral op het
gebied van de vrijheid van
meningsuiting en het functioneren
van de rechtsstaat moet er nog
veel gebeuren. Ook maak ik me
ernstig zorgen over de
toenemende polarisatie in zowel
de Turkse politiek als samenleving.
In een democratie is het juist
belangrijk dat ook de
parlementaire minderheid en het
maatschappelijk middenveld
betrokken worden bij grote
veranderingen. Als ik naar de
toekomst van de EU kijk, dan zal
Turkije daar als groot buurland
ongetwijfeld een rol in spelen. Op
welke manier en in welke
hoedanigheid is nog onduidelijk,

maar het is absoluut in het belang
van Europa om goede relaties met
Turkije te onderhouden en Turkije
te ondersteunen in de ontwikkeling
naar een moderne en welvarende
rechtstaat.

Verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
het gebied van belastingen
In tijden van crisis, waarbij de
Europese burgers vaak
geconfronteerd worden met
belastingverhogingen, is het
absoluut noodzakelijk werk te
maken van de bestrijding van
belastingfraude en
belastingontduiking, waarvan de
verliezen worden geraamd op een
biljoen euro per jaar, dit is
ongeveer 2.000 euro per jaar per
Europese burger. Daarom hebben
we ingestemd met een voorstel om
de automatische uitwisseling van
inlichtingen tussen
belastingdiensten in de EU uit te
breiden. Volgens dit voorstel zullen
dividenden, vermogenswinsten,
alle andere financiële inkomsten en
rekeningtegoeden worden
toegevoegd aan de lijst van
categorieën waarop de
automatische uitwisseling van
inlichtingen binnen de EU van
toepassing is. Dit zou het pad
effenen om ervoor te zorgen dat de
EU het meest omvattende stelsel
van automatische
inlichtingenuitwisseling ter wereld
heeft. Deze uitwisseling moet
vanzelfsprekend volledig in
overeenstemming zijn met de
huidige EU-regelgeving inzake
gegevensbescherming en de
persoonlijke levenssfeer.

Grensoverschrijdende
meeneembaarheid van
opgebouwd pensioen
De voorbije maanden heb ik als
rapporteur van het Parlement
onderhandelingen gevoerd met de
Europese Raad over een richtlijn
voor de grensoverschrijdende
meeneembaarheid van
aanvullende pensioenrechten. Eind
november hebben we hierover



overeenstemming bereikt.
Afgelopen maandag is het nieuwe
voorstel vervolgens unaniem
aangenomen door de
parlementaire commissie Sociale
Zaken. Aanvullende pensioenen
zijn merendeels bedrijfs- of
ondernemingspensioenen. Deze
pensioenen komen bovenop de
wettelijke pensioenen. De nieuwe
richtlijn betekent een grote stap
voor het vrij verkeer van
werknemers. Ook voor
Nederlanders die een baan (willen)
vinden over de grens, is dit een
hele verbetering. Het gaat hier om
een grote groep mensen. Zo
werken momenteel 13.500
Nederlanders in Duitsland, terwijl
ongeveer 55.000 Nederlanders een
Duits pensioen krijgen. In Duitsland
begint men momenteel pas met
pensioenopbouw op de leeftijd van
25 jaar en is er een wachttijd van
vijf jaar voor het opbouwen van
rechten. In de nieuwe wetgeving,
die minimumeisen stelt, krijgt
bijvoorbeeld de Nederlander die in
Duitsland aan het werk gaat, op 21-
jarige leeftijd het recht tot
deelnemen aan een pensioen en
een opbouwperiode van 3 jaar. Tot
slot, de EU bemoeit zich niet met
de hoogte van de pensioenen. Voor
het vrij verkeer van werknemers is
het echter juist Europa dat zorgt
dat deze werknemers niet tussen
wal en schip vallen en dat zij hun
opgebouwde pensioenrechten niet
verliezen.

Europees fonds voor aanpassing
aan de globalisering 2014-2020
Ook hebben we onze goedkeuring
gegeven aan de voortzetting van
het Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering
(EGF). Dit fonds, dat in elk geval tot
2020 blijft bestaan, is opgericht om
werklozen en ontslagen
werknemers te ondersteunen. De
beschikbare middelen worden
ingezet bij mensen die als gevolg
van de economische en financiële
crisis en de globalisering hun baan
zijn kwijt geraakt, vaak bij

massaontslagen. Met het geld uit
het fonds kunnen werklozen
gebruikmaken van trainingen en
begeleiding, om hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten. In de
afgelopen jaren heeft 10% van de
werkloos geworden werkenden in
de EU succesvol een beroep
kunnen doen op het EGF. Met
ingang van 2014 kunnen ook
andere groepen, zoals
zelfstandigen en mensen met een
tijdelijk contract, aanspraak maken
op steun. Voor de komende zeven
jaar is een maximumbedrag van 3
miljard euro beschikbaar gesteld,
met een jaarlijkse besteding van
hoogstens 429 miljoen euro.

Visserij-onderwerpen
Verder hebben we de voorbije
week gesproken over een aantal
visserij-onderwerpen. Dit begon
meteen met een teleurstelling.
Ondanks grote inspanningen van
mijn CDA-collega Lambert van
Nistelrooij is een voorstel om
diepzeevisserij in de
noordoostelijke Atlantische Oceaan
te verbieden, verworpen door een
krappe meerderheid in het
Parlement. Visserij met
sleepnetten beneden de 600 meter
levert weinig vis op, maar deze
vismethode gaat ten koste van het
onderwaterleven. Verscheidene
vissoorten sterven uit en aan
kwetsbare koraalriffen wordt
onherstelbare schade toegebracht.
Wel is besloten om nader
onderzoek te doen naar de
gevaarlijke gevolgen van
diepzeevisserij en naar kwetsbare
gebieden, zodat bij toekomstige
besluitvorming daarmee rekening
kan worden gehouden. Tevens
hebben we definitief ingestemd
met de hervorming van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
(GVB). Eén van de belangrijkste
pijlers van het GVB is het
Visserijfonds. Voor dit fonds is de
komende periode circa 6 miljard
euro beschikbaar. Het gaat hierbij
vooral om verduurzaming en
innovatie van de visserijsector,
zoals het verlenen van subsidies

voor (het trainen van)
milieuvriendelijke vismethoden.
Daarnaast moet er een einde
komen aan het teruggooien in zee
van ongewenste vis. Dit betreft
bijna een kwart van de EU-vangst.
Vissersboten worden verplicht om
ten minste 95% van hun vangst aan
land brengen. Ook wordt de
overbevissing nog verder
tegengaan. Ten slotte zorgen
voorschriften op etiketten voor
duidelijkere informatie voor de
consument, bijvoorbeeld over het
vangstgebied of de gebruikte
vangstmethode.

Betere bescherming bij afsluiten
hypotheek
Tot slot hebben we deze week onze
instemming gegeven voor een
betere consumentenbescherming
bij het afsluiten van een
hypotheek. Mijn CDA-collega
Corien Wortmann heeft zich
hiervoor hard ingezet. De
hypotheekbezitters onder u zullen
zelf vast hebben ervaren dat het
afsluiten van een hypotheek geen
gemakkelijke opgave is.
Tegelijkertijd is dit, zeker op
financieel gebied, een van de
belangrijkste beslissingen die men
in zijn of haar leven neemt. We
hebben mogelijk gemaakt dat
consumenten meer bedenktijd
krijgen en dat zij hypotheken
onderling beter kunnen vergelijken.
Ook worden hypotheekbezitters in
staat gesteld om vervroegd af te
lossen. Ten slotte hoeft de
consument die in
betalingsmoeilijkheden verkeert,
niet te vrezen dat hij snel het huis
wordt uitgezet.
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